


Sektörümüzün sorunlarına ilişkin kamu otoriteleri nezdinde

görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta

ilgili bakanlık bürokratlarına ve yargı mensuplarına sektör

sorunlarını ve çözüm önerilerimizi iletmek amacıyla ziyaretler

gerçekleştirdik.

Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini ve sektörümüze dair güncel gelişmeleri

sizlerle paylaşıyoruz. 5- 11 Ekim haftasında Türkiye ve dünya

ekonomisinde öne çıkan konuları da sizler için derledik.

Keyifli okumalar dileriz…

Kamu ve Özel Sektörün Değerli Temsilcileri,

Astana Su Dağıtım ve Kanalizasyon Projesi 
Astana, Kazakistan 
ALSİM ALARKO 



«Fânî ömür biter, bir uzun sonbahâr olur.

Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, târümâr olur.

Mevsim boyunca kendini hissettirir vedâ;

Artık bu dağdağayla uğuldar deniz ve dağ.» 

diyor Sonbahar adlı şiirinde ünlü şairimiz Yahya Kemal

Beyatlı.

Sonbahar yaprak dökümü demek. Sektörümüzün kıymetli

isimlerine veda ettik güz günlerinde. Üyemiz Mitaş Proje

İnşaat Kurucusu ve Onursal Başkanı Sayın Hayri MİT’i ve

sektörümüzün duayeni, üyemiz Gülsan Holding Yönetim

Kurulu Başkanı Sayın Şefik Gül’ü peş peşe kaybetmenin

üzüntüsünü yaşadık.

Sayın Mit ve Sayın Gül imza attıkları eserlerde ve

anılarımızda yaşayacaklar. Genç meslektaşlarımız

inanıyorum ki büyüklerinden aldıkları bayrağı daima

yükseğe taşıyacaklar.

Sonbahar yaprak dökümü belki ama bahar onlarla,

gençlerle yeşerecek.

Mutlu, sağlıklı günler dilerim.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı
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Covid 19 Nedeniyle Çalışanlara Uygulanan Destekler 

Koronavirüs tedavisi gören veya filyasyon ekipleri tarafından

yüksek bulaş riski tespit edilen çalışanlar sağlık kuruluşlarına

başvurmadan iş göremezlik ödeneğinden

faydalanabileceklerdir.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya

göre söz konusu uygulama ile çalışanların istirahat raporu

almak için doktora müracaat etmesine gerek kalmayacaktır.

Filyasyon ekiplerinin, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi

üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından

otomatik olarak işleme alınabilecek ve iş göremezlik

ödenekleri ödenecektir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Çalışma Hayatı

Irmak - Karabük - Zonguldak Demiryolu 
Hattının Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu 
YAPI MERKEZİ-MÖN İNŞAAT



Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasınca Küçük İşletmelere 

Yöneltilen Danışmanlık Hizmetleri Hakkında 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye’deki

KOBl’Ierin kalite yönetimi, pazarlama, mühendislik ve diğer

alanlarda ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin

sağlanmasını amaçlayan “Küçük İşletmelere Danışmanlık

Programı” yürütmektedir.

Bu program kapsamında uygun şartları sağlayan işletmelere

EBRD, ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetlerinin 10.000

Avro’ya kadar bölümü için destek verebilmektedir.

EBRD Türkiye Ofisi’nin 2020 yılı için sahip olduğu kaynaklar,

“Kadın İşletme Programı” ve “Mülteci Programı” olmak üzere

2 ayrı fon üzerinden kullanılmaktadır.

Ayrıntılı bilgi almak isteyen okurlarımız için iletişim bilgileri

aşağıdadır:

Küçük İşletme Destek Ekibi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Ankara Türkiye

T +90 312 205 5960 F +90 312 205 5970 /

E: knowhowturkey@ebrd.com

W: ebrd.com/knowhow

SEKTÖR GÜNDEMİ

Çalışma Hayatı

mailto:knowhowturkey@ebrd.com


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi

Usul Kanunu Genel Tebliği 7 Ekim 2020 tarihinde Resmi

Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Maddenin temel amacı sahte belge düzenleme riski yüksek olan

mükelleflerin İdare tarafından bir an önce tespit edilerek bu

fiillerinin sonlandırılmasıdır.

Tebliğ ile başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı

halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla

mükellefiyet tesis ettirdikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca

düzenlenen raporlar ile tespit edilen ve mükellefiyet kaydının

devamına gerek görülmediği raporda belirtilen mükelleflerin

mükellefiyet kayıtlarının terkin edileceğine vurgu yapılmıştır.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mali Hayat

Haliç Metro Geçiş Köprüsü 
GÜLERMAK



Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik 

Bununla birlikte rapora bağlı terkin süreci bazı hallerde uzun

zaman alabilmekte olduğu, bu esnada mükellefiyet kaydı devam

eden bu kapsamdaki mükelleflerin sahte belge üretmeye, söz

konusu belgelerin muhatabı olan mükelleflerin ise bu belgeleri

kullanmaya devam etmekte olduğuna dikkat çekilmiştir.

Sahte belge düzenleyen mükelleflerin sahte belge üretimini

sonlandırmak ve “belge”ye olan güveni güçlendirmek amacıyla

mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi

tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip

getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak mükelleflerin vergisel

uyum seviyelerine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının

ilgili birimleri tarafından yapılan analiz ve değerlendirme

çalışmaları neticesinde, sahte belge düzenleme riskinin yüksek

olduğu tespit edilen mükelleflerin vergi incelemesine sevk

edileceği hatırlatılarak bu kişilerin mükellefiyetlerinin yapılacak

yoklama sonucunda, vergi dairesinin görüşü ve ilgisine göre

vergi dairesi başkanı/defterdar onayıyla terkin edileceği

belirtilmiştir.

Tebliğ ile sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis

ettirenlerin sahte belge üretiminin ve bu belgelerin muhatabı olan

mükelleflerin ise bu belgeleri kullanmalarının önüne geçilecektir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mali Hayat



Tam Fatura Ödeme Hizmetleri AŞ’nin Faaliyet İzinleri İptali

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının aldığı karar gereğince

Tam Fatura Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izinleri iptal

edildi. Söz konusu karar 8 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de

yayımlandı.

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme

Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 16.

maddesinin ilgili fıkraları gereğince iptal kararı verildi.

İlgili madde fıkraları şöyle:

→ Ödeme kuruluşunun bu Kanunun 14 üncü maddesinde

belirtilen şartları kaybettiğinin tespit edilmesi,

→ Banka tarafından istenen bilgi ve belgelerin geçerliliğini

etkileyecek herhangi bir değişikliğin olması durumunda

sistem işleticisi, ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu

Bankayı bu konuda derhâl bilgilendirmesi,

→ Banka tarafından, ödeme kuruluşunun faaliyetlerine devam

etmesinin ödemelerin güvenliğini tehdit ettiği sonucuna

varılması.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mali Hayat



Güncellenecek olan Beyanname Düzenleme Programı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 5 Ekim 2020 tarihinde

mükellefleri ilgilendiren iki önemli duyuru yapılmıştır.

Duyuru yayım tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığına ait

internet siteleri ve web servisi uygulamalarında SSL/TLS

erişiminde en az TLS 1.2 sürümü desteklenecektir. TLS1.0 ve

TLS1.1 desteği kapatılacaktır.

Mükelleflerin dikkat etmesi gerekli bir husus da Ocak/2021

döneminden itibaren Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta

Muameleleri Vergisi mükellefleri tarafından düzenlenen Hizmet

Vergisi Beyannamelerine ek bildirimler dâhil edileceğine

ilişkindir.

Mükellefler tarafından Ocak/2021 dönemi ve sonrasında

verilecek Hizmet Vergisi Beyannamelerinde Banka Muameleleri

Vergisi mükellefleri için -Banka Muameleleri Vergisi Ek Bildirimi

tablosunda yer alan bilgiler, Sigorta Muameleleri Vergisi

mükellefleri için ise Sigorta Muameleleri Vergisi Ek Bildirimi

tablosunda yer alan bilgiler doldurulacaktır.

Yapılacak olan değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi

gereken tüm mükelleflerin güncellenecek olan Beyanname

Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden

kurmaları gerekecektir.

https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mali Hayat

https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html


Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin (MKK) elektronik hizmetlerinin  

kapsamının genişletilmesi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’nun faaliyetime ilişkin karar 8

Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’nin 8 Ekim 2020 tarihli sayısında

yayımlandı.

Karara göre MKK’nın şirketlerin yönetim kurulu toplantılarına

elektronik ortamda katılımı mümkün kılmak üzere yürüteceği

elektronik yönetim kurulu sistemi servis sağlayıcılığı faaliyeti

izninin kapsamı, elektronik yönetim kurulu sisteminin yönetim

kurulu toplantıları ve yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan

komitelerin toplantılarına ilave olarak bunların dışındaki diğer

toplantılarda da kullanılabilecek şekilde genişletildi.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mali Hayat

Gökköy Lojistik Merkezi 
Devlet Demiryolları Arşivi



Yargıtay 9 ve 22 Hukuk Dairesi Kararları Arasında Farkların 

Giderilmesi Kararları 

Yargıtay 22.Hukuk Dairesinin kapatılması sonrasında Başkan ve

Üyelerinin Yargıtay 9.Hukuk Dairesinde görevlendirilmiştir. Bu

kararın akabinde her iki Daire kararlarında uyuşmazlık konusu

hususlar Yargıtay 9.Hukuk Dairesi tarafından görüşülmüş ve

farklılık taşıyan uygulamaların birleştirilmesine karar verilmiştir.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin önümüzdeki dönemde

uygulamalarına esas alacağı kararlardan öne çıkan başlıklar:

→ Fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacaklarının ispatında

husumetli tanık beyanlarının değerlendirilmesi,

→ Hafta tatilinin toplu kullandırılmasında hafta tatili alacağının

hesaplanması,

→ Yıllık ücretli izin alacağı yönünden zamanaşımı sorunu,

→ Yurt dışında çalışan işçiler bakımından işverenin işçinin

çalıştırıldığı ülke mevzuatına göre resmi tatil olan günde işçiyi

çalıştırmaması halinde, bu günlere ait çalışılmadan hak

kazanılan ücret miktarının, ülkemiz ulusal bayram ve genel

tatillerinde çalışılarak hak kazanılan genel tatil ücreti

alacağından mahsubunun gerekip gerekmediği,

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mevzuat



Yargıtay 9 ve 22 Hukuk Dairesi Kararları Arasında Farkların 

Giderilmesi Kararları 

→ Yurt dışında işçi çalıştırılması halinde husumet sorunu,

→ Belirsiz alacak davası açabilmek için alacağın belirsiz

olmasında kriterler ve tamamlanabilir dava şartı,

→ 15 yıl 3600 gün uygulamasında işçinin önceden diğer işyeri ile

sözleşme imzalamasının hakkın kötüye kullanımı,

→ Belirli süreli sözleşme için objektif neden faktöründe; teknik

direktör, antrenör, yurt dışında çalışma, Türkiye'deki

yabancılık faktörü .

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mevzuat

Sofya Metrosu Genişletme Projesi 
DOĞUŞ



VERBİS'e Kayıt Yaptırma Zorunluluğu Duyurusu Hakkında

Kurul web sayfasından yapılan duyuruda COVID-19 ile

mücadele kapsamında fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık

nedeniyle bazı veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü

yerine getiremediği göz önüne alınarak Kurula verilmiş olan yetki

çerçevesinde, Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan

veri sorumlularına bu durumun bir yazı ile bildirileceği

belirtilmiştir.

Söz konusu yazıyla Kurul tarafından kendilerine bildirilen süre

içerisinde, ilgili veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü

yerine getirmeleri gerekmektedir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Kişisel Verilerin Korunması

Kayabeyi Barajı ve Akıncı HES - Ardahan 
TÜRKERLER



Libya’da Türk Müteahhitlik Hizmetleri 

Bültenimizde Libya’da müteahhitlerimizin yaşadığı sorunların

çözümüne yönelik Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ile

Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı

Sayın Taher Cuheymi tarafından 13 Ağustos 2020 tarihinde

imzalanan mutabakat zaptına ilişkin habere yer vermiştik.

Bahse konu Mutabakat Zaptı'nın iç onay süreci her iki ülkede de

tamamlanmıştır. Yapılan karşılıklı onay bildirimlerinin ardından

Mutabakat Zaptının yürürlüğe giriş tarihinin 24 Eylül 2020 olarak

belirlenmiştir.

Sektörümüz için önem arz eden bu konuda Ticaret

Bakanlığımızın özveri ile yürütmüş olduğu girişimlere teşekkür

ederiz.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri

Batı Libya Gaz Projesi – Wafa Tesisleri
GAMA



İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hakkında 

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin

Esaslar Hakkında karara ilişkin 07 Ekim 2020 tarihli Resmi

Gazete’de değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında

ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama kanun ile belirtilen tutarda

ihracat yapan firmaların yetkililerine, 2 yıl süreyle hususi damgalı

pasaport verilebilir hükmü 4 yıl olarak değiştirilmiştir.

Firmaların formlarının onaylanmasında Bakanlık tarafından

yetkilendirilen bölge müdürü, bölge müdür yardımcısına ek

olarak şube müdürü tarafından da onaylanabilecektir.

Talep formunda eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı beyana yer

verilmesi halinde doğabilecek hukuki sorumluluğum kimlere ait

olacağına ilişkin formun imzalayan müracaat sahibi firma

yetkilisinin, firmayı temsile yetkili kişi/kişilerin ve ihracatçı

birliklerin genel sekreteri veya yetkilendireceği genel sekreter

yardımcısına ait olduğu açıklanmıştır.

Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı

pasaport taşıma şartlardan herhangi birini kaybettiği takdirde

bundan böyle pasaportunu derhal iade edeceği hatırlatılmıştır.

İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma

yetkililerine 10 yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez

hükmü 4 yıl olarak değişmiştir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Dış Ticaret



ILO COVID-19 Gözlem Raporu 6. Baskısı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından COVID-19

pandemisinin çalışma hayatına olan etkilerine yönelik

değerlendirmelerin yer aldığı «COVID-19 ve Çalışma Yaşamı»

raporunun 6. baskısının Türkçe tercümesi ILO Türkiye Ofisi

tarafından yayınlandı.

Rapordan öne çıkan başlıklar:

→ İşletmelerin kısmen de olsa kapatıldığı ülkelerde yaşayan

çalışanlar, tüm dünyadaki toplam çalışanların %94’ünü

oluşturmaktadır.

→ Yeni analizleriyle ILO, COVID-19 salgını nedeniyle azalan

toplam çalışma süresini tekrar yukarı yönlü olarak revize

etmiştir.

→ Başta kayıtdışı çalışanlar olmak üzere gelişmekte olan ülkeler

ve yükselen ekonomilerdeki çalışanların, önceki krizlerde

görülenden çok daha fazla bu krizden etkilendiğini

belirtmektedir.

→ Gelişmiş ülkelere kıyasla uzaktan çalışma imkanlarının daha

sınırlı olduğu, kayıtdışı çalışanlar üzerinde krizin etkisinin çok

daha yoğun olduğu ve kamunun istihdamı desteklemek ve

COVID-19’a karşı politikaları yürütmek için kullanabileceği

kaynakların çok daha sınırlı olduğu gelişmekte olan ülkelerde,

durumun daha olumsuz olduğunun altı çizilmektedir.

SEKTÖR GÜNDEMİ



ILO COVID-19 Gözlem Raporu 6. Baskısı

→ Toplam çalışma sürelerindeki düşüşün 2020 son çeyreğinde

%8.6 olacağını tahmin etmektedir (önceki tahminler %4.9

seviyesindeydi). Bu orandaki bir düşüş, 245 tam zamanlı işe

denk bir çalışma süresi kaybı anlamına gelmektedir.

→ ILO’nun son raporundaki iyimser senaryo projeksiyonları, bir

önceki ortalama senaryo tahminlerinden dahi daha kötü bir

tablo ortaya koymaktadır.

→ ILO analizleri, ülkelerin uyguladığı mali canlandırma

paketlerinin GSYH’lere oranları ile çalışma saatlerindeki

düşüş arasında bir ters korelasyon olduğuna vurgu

yapmaktadır.

→ Raporda dünya geneli, gelir gruplarına ve bölgelere göre

2020 yılı 4. çeyreğinde kaybolan çalışma sürelerine ilişkin

ortalama, kötümser ve iyimser projeksiyonlar paylaşılmıştır.

SEKTÖR GÜNDEMİ

ILO Türkiye Ofisi’nin web sitesinden rapora ulaşabilirsiniz. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/-

--ilo-ankara/documents/briefingnote/wcms_757184.pdf

https://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm/haberler/yapi_isleri_covid-19_kapsaminda_dikkat_edilmesi_gerekli_hususlara_iliskin_dokuman_yayimlandi/


GÜNDEM

Milletlerarası Andlaşmalar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında

gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Anlaşmasının tadiline ilişkin

görüşmeler neticesinde 23 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da

imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması»

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Narlıdere konutları-İzmir 
FOLKART



ATAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu İkinci 

Başkanlığına, Başkan Vekilliği'ne ve üyeliklerine yapılan 

atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına

Sn. Yavuz Koç 

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekilliğine 

Sn. Taha Meli Arvas

Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliklerine 

Sn. Mutalip Ünal

Sn. Mutlu Akın 

Sn. Yusuf Kaya 

Sn. Ali Akay 

atandı.



Türkiye - Afrika Ekonomi ve İş Forumu

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın

teşrifleriyle T.C. Ticaret Bakanlığımız ve Afrika Birliği iş

birliğinde; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

organizasyonunda, 8-9 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye-

Afrika Ekonomi ve İş Forumu sanal platformda

gerçekleştirilmiştir.

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu pandemi ve pandemi

sonrası yeni normalde Afrika'da iş yapma olanaklarını

değerlendirmek, yeni pazarlara ve potansiyel alıcılara

ulaşmak, yeni ticari ve yatırım ortaklıkları kurmak, projelere ve

finansman araçlarına ulaşmak amacıyla düzenlenmiştir.

İlk kez sanal platformda düzenlenen Forumda, ekonomi

gündeminde yer alan konular, tematik paneller, üst düzey

konuşmacılar, proje sunumları, canlı iş görüşmeleri ve sanal

sergi alanında firma ve ülke masaları yer almıştır.

Etkinliğin resmi sitesi www.turkeyafricaforum.org adresinde

bulunmaktadır.

ETKİNLİKLER

http://www.turkeyafricaforum.org/


İnşaat ve Müteahhitlik Çalışma Grubu Toplantısı 

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un

katılımlarıyla 07 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen

Müteahhitlik Mevzuatı konulu toplantı neticesinde alınan

kararlar doğrultusunda oluşturulan «İnşaat ve Müteahhitlik

Çalışma Grubu»nun ilk toplantısı 8 Ekim 2020 tarihinde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Hasan Süver’in başkanlık ettiği

toplantıda 3 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de

yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve

Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte yapılan

değişiklikler ele alınmıştır.

Küçük ve orta ölçekli müteahhitleri temsil eden sivil toplum

kuruluşlarının temsilcileri ağırlıklı olarak getirilen kriterlerin

sektörde iş üstlenilmesini zorlaştırdığına yönelik

eleştirilerini dile getirmişlerdir.

ZİYARETLER/ TOPLANTILAR



Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı 

Seracettin Göktaş Ziyareti 

Yargıtay’ın iş uyuşmazlıklarına bakmakla görevli 9 ve 22.

Hukuk Dairelerinin farklı kararlarının yarattığı sorunlarla

ilgili olarak 9.10.2020 tarihinde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Başkanı Sayın Seracettin Göktaş’a bir nezaket ziyaretinde

bulunulmuştur.

Ziyarette Sendikamız temsilcilerince, 9.Hukuk Dairesinin

son dönem çalışmalarının uygulamaya yön vereceği ve iş

yargılamasına istikrar getireceği ifade edilmiştir.

Sayın Göktaş yargı kararları arasında istikrar ve tutarlılık

olmasının da hukuki güvenlik ilkesinin ve adil yargılanma

hakkının bir gereği olduğunu, yurt dışında yapılan

çalışmalarla ilgili uyuşmazlıkların çözümü noktasında da

istişarelerinin devam ettiğini, Daire kararlarına ilişkin

olarak Bölge Adliye Mahkemeleri Başkan ve üyelerine

eğitim verilmesinin gündemlerinde olduğunu

belirtmişlerdir.

ZİYARETLER/ TOPLANTILAR



Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin Ziyareti

Yönetim Kurulu Başkanımız Celal Koloğlu 8.10.2020

tarihinde Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Metin’e sektör

gündemini değerlendirmek üzere ziyarette bulundu.

DSİ projelerinde karşılaşılan sorunlar ve özellikle

Sayıştay’ın borulu sulama projelerine ilişkin henüz

kesinleşmemiş daire kararına istinaden yüklenicilerden

DSİ’nin yaptığı kesintiler nedeniyle yaşanan sorunlar

hakkında sektör taleplerini iletti.

Metin görüşmede, Sayıştay’da halen temyiz incelemesi

devam eden uyuşmazlık konusuyla ilgili idarece yapılan

kesintilerin Sayıştay temyiz incelemesinin sonuçlanmasına

kadar ertelenmesi konusunda gerekli çalışmaları

başlatacaklarını belirtti.

ZİYARETLER/ TOPLANTILAR



Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

Sınavlarımız ilan edilen kurallar çerçevesinde tüm sağlık ve

hijyen tedbirleri alınarak yapılmaya devam edilmektedir.

→ Pamukkale Boya İzmir, Antalya, Denizli, Uşak, Isparta,

Burdur, Bursa

→ Marshall Boya Ankara, Denizli, Antalya, Uşak, İzmir

illerinde İnşaat Boyacısı sınavları gerçekleştirilmiştir.

Üye firmalarımızda YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim

Şirketi Kırıkkale İstanbul şantiyelerinde İnşaat İşçisi ve Sıvacı,

Kolin inşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Lüleburgaz şantiyesinde İnşaat İşçisi ve Panel Kalıp, Yıldızlar

İnşaat ve Ticaret ve A.Ş. Çorum ve Kahramanmaraş

şantiyelerinde İnşaat İşçisi, mesleki yeterlilik sınavları

gerçekleştirilmiştir.

TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ



MYK’nın Sendikamız gibi paydaşları ile işbirliği içerisinde 

yürüttüğü çalışmalar neticesinde ulaştığı güncel rakamlar:

MESLEKİ YETERLİLİK



EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ekim 2020 tarihinde Eylül 

ayına ait Yurt İçi Üfe ve Tüketici Fiyatları Endeksi açıklandı. 

TÜFE’de eğilim yatay bir seyir izlerken, Yurt İçi Üfe’de son aylarda 

kademeli artış gözlemlenmektedir.



EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Rakamları

İnşaatın önemli girdilerinden ana metaller, demir ve metalik 

olmayan diğer ana ürünler yıllık bazda ortama Yurt İçi Üfe’nin

üstünde bir artış olmuştur. Petrol talebindeki gerileme ile birlikte kok 

ve rafine petrol fiyatları endeksinde bir önceki yıla göre negatif artış 

gözlemlenmiştir. 



EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Araçların Reel Getiri Oranları 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 7 Ekim 2020 tarihinde finansal 

yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Altın aylık bazda 

Ağustosta en yüksek getirili yatırım aracı iken, Eylül ayında düşüş 

gösterdi. Bu ay ABD doları bir önceki aya göre en çok kazandıran 

yatırım aracı oldu. 



EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Araçların Reel Getiri Oranları 

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; 

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %47,64, TÜFE ile indirgendiğinde ise 

%51,05 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım 

aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım 

araçlarından Euro %23,62, Amerikan Doları %15,41, mevduat faizi 

(brüt) %2,09 ve DİBS %1,68 oranlarında yatırımcısına kazandırırdı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Dünya Bankası Yoksulluk Raporu

Dünya Bankası Yoksulluk raporunda ana tema yoksulluk boyutunun 

artmasının tüm dünyayı tehdit edeceği oldu. 



EKONOMİDE BU HAFTA

Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 9 Ekim 2020 tarihinde 

Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz 

Oranları açıkladı. 2017 yılından bu yana düşüş eğiliminde olan 

mevduat faiz oranları 2020 yılında tek haneli oranları gördükten sonra 

Eylül-Ekim aylarında yeniden yükseldi. 



EKONOMİDE BU HAFTA

Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 9 Ekim 2020 tarihinde 

Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz 

Oranları açıklandı. Yıllar itibariyle konut, taşıt ihtiyaç, ticari krediler 

ekonomik konjonktüre göre hareketlilik göstermekte.



TCMB’de yayınlanan haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA

HAFTALIK DOLAR KURU HAREKETLERİ

HAFTALIK EURO PARİTESİ HAREKETLERİ



Dolar TL Eğilimi

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta jeopolitik gelişmeler nedeniyle dolar yükselişini 

sürdürdü.  TL dolar karşısında en çok değer kaybeden para 

birimlerinden birisi oldu. Hafta boyunca dolar kuru TL 

karşısında değer kazanmaya devam etti. Dolar 8 TL 

seviyelerine yaklaştıktan sonra Merkez Bankası müdahalesi 

ile haftanın son işgününde yeniden 7,90 seviyelerine 

geriledi. 



Gram Altın Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altının gram fiyatı haftaya 471 TL seviyelerinden başladı. Ancak 

iç ve dış siyasi gelişmeler, salgının yeterli ölçüde kontrol altına 

alınamaması, yatırımcıların emtiaya olan talebine yönelik artışını  

sürdürdü.  Gram altın fiyatları ons’daki rekor artış paralelinde 

hafta boyu en yüksek seviyeleri gördü. 

Kaynak: Bloomberg HT



Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Hafta içi petrol stoklarında görülen artış, ABD’de devam eden 

siyasi gelişmeler, Delta kasırgasının Meksika Körfezindeki üretim 

tesislerini tehdit etmesi, petrol fiyatlarının hafta içi aşağı yönlü 

hareket etmesine neden oldu. Haftanın son iki işgününde ise 

ABD’nin mali teşvik paketini kısmen uygulanabileceği ve havayolu 

şirketlerine teşvik beklentisi Brent petrolün varil fiyatlarının 43 

dolar seviyelerine yükseltti.

Kaynak: Bloomberg HT
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Para ve Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından haftanın son iş günü 

açıklanan Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel 

Görünün Raporuna Göre;

2 Ekim haftasında yatırımcıların TL mevduatı bir önceki haftaya 

göre 0,59 azaldı. 

2020 Ocak-Ağustos’unda bir önceki yılın aynı dönemine göre 

Tüketici Kredilerinde borcunu ödememiş kişi sayısı %59,2 oldu.

Bireysel kredi kartlarında takibe giren alacakların oranı %4,4 

oldu.

Bankacılık Sektörü Mevduatları



Para ve Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer krediler toplam 

tutarı bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyar 319 milyon TL  

değerinde arttı.

Kamu bankalarında konut kredi faiz oranları %0,99 özel sektör 

bankacılığında ise konut ve ihtiyaç kredileri %1,19-1,45 

seviyelerine işlem gördü. 

Kredi talebi geçtiğimiz haftalara göre azalan bir grafik 

sergilemekte. 

Toplam kredilerin  %40’ını konut kredileri oluşturdu. 

Açıklanan son verilere göre TL ticari kredilerine uygulanan faiz 

oranı %14,8 oldu.

Tüketici Kredileri Dağılımı

Kaynak: TCMB Para ve Banka İstatistikleri
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Kamu İhale İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale Kurumu tarafından günlük olarak açıklanmakta olan 

ihale istatistiklerini okurlarımız için derliyoruz. 

Bu hafta yayımlanan rakamlar şöyle:: 

Bazı İllerde Yayımlanan İhale İstatistikleri

Kaydedilen İhale Yayımlanan İhale 
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İller Yapım İşi İhale Sayısı

Ankara 1417

İstanbul 812

İzmir 509

Antalya 329

Mersin 263

Muğla 270

Adana 258

Kocaeli 211

Gaziantep 191

Şanlıurfa 191



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa 

Geçtiğimiz hafta yatırım araçları kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda

ortalama yüzde 1,81, altının gram satış fiyatı yüzde 3,16,

dolar/TL yüzde 1,69, euro/TL yüzde 2,51 değer kazandı.

Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini

yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası swap işlemlerinde

kullanılan Türk lirası faizini yüzde 11,75'e yükseltti.

Borçlanma limiti 2 katına çıkarıldı

Meclisin 2020 yılı için verdiği Borçlanma limiti 1 Ocak 2020

tarihinden geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı ve

Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının

iki katı olarak uygulanacak. Düzenleme ile 2020 borçlanma

limiti 154 milyar 84 milyon lira düzeyine ulaşacak.

Hazine nakit dengesi Eylül'de 30.8 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül ayına ilişkin nakit

gerçekleşmelerini açıkladı

Hazine nakit dengesi, eylül ayında 30 milyar 824 milyon lira

açık verdi.

Mini YEKA güneş santrali ihaleleri 3 ay ertelendi

Enerji Bakanlığı, 19-23 Ekim tarihlerinde yapılacak mini güneş

YEKA yarışma ihalelerini 18-21 Ocak 2021 tarihlerine erteledi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa 

EBRD'nin Türkiye'deki yatırımı yıl sonunda 1,5 milyar avroya

ulaşabilir

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Vekili Jürgen

Rigterink, Türkiye'nin, faaliyet gösterdikleri en önemli ülke

olmaya devam edeceğini belirterek, "Bu yılın sonunda

yatırımlarımızın 1,3-1,5 milyar avro seviyelerine ulaşmasını

bekliyorum." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında

yatırım portalı geliştirmeyi hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Afrika ülkeleri

arasında bir yatırım portalı geliştirmeyi hedeflediklerini

belirterek "Türkiye ile Afrika arasında bir e-Ticaret platformunun

kurulması hususu öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor."

dedi.

TANAP Projesi



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya 

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı

haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 3 - 9

Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 artarak 193'e

yükseldi.

ABD'den alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye'nin de içinde

bulunduğu, 18 ülkeden yapılan 1,96 milyar dolarlık alüminyum

ithalatına ek gümrük vergileri getirileceğini açıkladı.

OPEC: Küresel enerji talebi 2045'te günlük 361 milyon varil

petrol eş değerine yükselecek

Geçen yıl günlük 289 milyon varil petrol eş değeri seviyesinde

olan küresel birincil enerji talebinin, 2045'te günlük 361 milyon

varil petrol eş değerine ulaşması öngörülüyor.

Powell: ABD ekonomisinin toparlanması için daha fazla

desteğe ihtiyacı var

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell,

işletmelere ve hane halklarına daha fazla yardım çağrısında

bulunarak, ABD ekonomik toparlanmasının henüz

tamamlanmış olmaktan çok uzak olduğunu ve COVID-19 etkili

bir şekilde kontrol edilmeden büyüme sürdürülürse hala aşağı

doğru bir sarmala kayabileceği uyarısını yaptı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya 

Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri yüzde 40 azaldı

Rusya'nın petrol ihracat geliri ocak-ağustos döneminde geçen

yılın aynı dönemine göre yüzde 40 azalarak 49 milyar dolara

geriledi.

ABD'de dış ticaret açığı, ağustosta 14 yılın en yüksek

seviyesine çıktı

Ülkenin dış ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde

5,9 artarak 67,1 milyar dolara yükseldi.

Lagarde: AB piyasaları şoklara daha dirençli olmalı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde

Avrupa finans piyasalarının gelecekteki olası krizleri daha iyi

yönetebilmek için şokları absorbe etme ve direnç konularında

daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

Boryspil International Airport Kiev 
YDA GROUP



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya 

IMF: Sıkı karantina önlemleri ekonomik toparlanmayı

hızlandırabilir

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2020

sayısının 2. bölümünü "Büyük Karantina: Ekonomik Etkiyi

İnceleme" başlığıyla yayımladı. Uluslararası Para Fonu'nun

(IMF) yeni çalışması, yeni tip koronavirüs salgınına karşı

uygulanan sıkı karantina önlemlerinin uzun vadede ekonomik

toparlanmayı hızlandırabileceğini ortaya koydu.

IMF Başkanı Georgieva: Küresel ekonomi, krizinin

derinliklerinden çıkıyor

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin COVID-

19 krizinin derinliklerinden çıktığını belirterek, "İkinci ve üçüncü

çeyreklerdeki gelişmelerin beklenenden biraz daha iyi

olduğunu tahmin ediyoruz. Bu, 2020 için küresel

tahminlerimizde küçük bir yukarı yönlü revizyona izin veriyor"

dedi.

EBRD'den "yeşil" yatırımı artırma hedefi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), gelecek 5 yıl

boyunca yıllık yatırımının yüzde 50'den fazlasını yeşil enerjinin

finansmanına ayıracak.



Senegal’in en büyük ve ilk kombine çevrim santralinin anahtar

teslim projesini yapmaya hak kazanan Çalık Enerji Sahraaltı

Afrika’da gerçekleştirmekte olduğu projelere bir yenisini daha

ekledi. Projenin Çalık Enerji, GE (General Electric) ve West

African Energy arasında düzenlenen İmza Töreni, Senegal

Ekonomik Planlama ve İşbirliği Bakanı Amadou Hott’un katılımı

ile 3 Ekim 2020 tarihinde Dakar’da gerçekleşti.

İmza Töreni’nde konuşan Çalık Enerji Genel Müdürü Onur

Yücekal Senegal’in yerli kaynakları kullanma kapasitesini

artırmak amacıyla gerçekleştirilecek olan projenin EPC

yüklenicisi olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Yücekal son

teknolojiyi kullanarak enerji verimliliğini, çevre ve iş sağlığı ve

güvenliğini üst düzeyde dikkate alarak çalışmalara

başlayacaklarını söyledi.

ÜYELERİMİZ’DEN

Çalık Enerji Senegal’de



Yapı Merkezi, her yıl çalışanlarına yönelik düzenlediği “şantiye”

temalı fotoğraf yarışmasının bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdi.

Yarışmada fotoğraflar, üst yönetimin ve profesyonel

fotoğrafçıların olduğu jüri heyeti tarafından değerlendirildi.

İlk üçe giren fotoğrafların yanı sıra 10 fotoğrafa da mansiyon

ödülü verildi.

ÜYELERİMİZ’DEN

Yapı Merkezi’nden, “Şantiyede İş Güvenliği” 
Konulu Fotoğraf Yarışması



TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 

TİSK’TEN HABERLER

Ortak Paylaşım Forumu 15-16 Ekim’de bu kez dijital 

platformda. Programın bir parçası olmak için aşağıdaki linkten 

kayıt olmak yeterli. 

https://ortakpaylasimforumu.org

Ortak Paylaşım Forumu 15-16 Ekim’de

https://ortakpaylasimforumu.org/


KÜLTÜR SANAT

Galata Kulesi ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Beyoğlu Kültür Yolu"

projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan İstanbul’un

simgelerinden Galata Kulesi kapılarını açtı. İstanbul'un

düşman işgalinden kurtulduğu 6 Ekim 1923'ün yıl

dönümünde video mapping ve ışık gösterisi eşliğinde

gerçekleştirilen törenle ziyarete açılan kuleyi ilk gün çok

sayıda kişi ziyaret etti.



KÜLTÜR SANAT

Etnografya Müzesi

18 Temmuz 1930 yılında Ankara’nın Altındağ semtinde

kurulan ve 10 Kasım 1953 tarihine kadar da Mustafa

Kemal Atatürk’ün naaşının tutularak sonrasında halkın

hizmetine açılan Etnografya Müzesi’nin tarihi, Selçuklular

Devletinin de öncesine dayanıyor. Etnografya Müzesi'nde,

Türk Sanatının Selçuklu Devrinden günümüze kadar

devam eden örnekleri sergileniyor.

Etnografya Müzesi’ni Kültür Bakanlığı’nın sanal müze

uygulamasıyla gezmek mümkün.

https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/ANKARA_ETNOGRAFYA_MUZ

ESI/

https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/ANKARA_ETNOGRAFYA_MUZESI/


https://twitter.com/intessendika

İNTES faaliyetleri ile ilgili güncel 

paylaşımlarımız için sosyal medya 

hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. 

https://www.linkedin.com/company/intessendika

https://twitter.com/intessendika
https://www.linkedin.com/company/intessendika
https://twitter.com/intessendika
https://twitter.com/intessendika
https://www.linkedin.com/company/intessendika
https://www.linkedin.com/company/intessendika

